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مجموعه لیزر دیودی
Diode Laser Bundles



برگخصصات فحصصالت 
LDB-205درای رصلیزرصادلص

رخراهصاندازیصطیفصگستردهصایصازصلیزرهحیصدی دیصدرصا دودهصالرابتفشصتحصالروس
ااکحنصکتترلصوصپحیدارسحزیصت انصلیزرصبحصدقتصبح 

ااکحنصراهصاندازیصدرصدوصححلتصپی ستخصوصشبخصپی ستخ
گراحبریصبهیتخصسحزیصشده

(طبقصسفحرش)ااکحنصاالزودنصلتزصبخصاجم عخصلیزرص
سه لتصوصدقتصبح یصکحرکرد

زرهحیصااکحنصاستفحدهصبخصشکلصاستقلصیحصبخصعت انصاتبعصپمپحژصانرژیصدرصلی
دیگر

ااکحنصراهصاندازیصلیزرصدرصشرایطصداحی صاتت ع
نمحیتگرصولتحژ،صجریحنصوصداحصبحصدقتصبح 

:قحبلصاتفحلصبخصدی دهحیصلیزری
405nm - 50mW 450nm - 1000mW 520nm - 20mW

520nm - 500mW 532nm - 20mW 638nm - 100mW

638nm - 400mW 660nm - 50mW 780nm - 50mW

808nm - 500mW 808nm - 1000mW 808nm - 10W

808nm - 1000mW 850nm - 200mW 940nm - 500mW

980nm - 50mW 980nm - 500mW             1055nm - 500mW

1470nm - 1000mW

A 1.1 جریحنصخروج بیتیتخ

V 6 بیتیتخصولتحژصخروج 

15 Pin D-Type خروج صلیزرصدی د

mA ≤ 2 ریپل

12V - 6A تغذیخصورودی

W ~ 5 صسحزیظرالیتصختک

Air Cooling ختکصسحزیسیستم

Kg ≤ 1.5 وزن

C 0 - 20 داحیصکحری

cm3 18 X 16.5 X 7 ابعحد

Open Circuit Detection , Inter
Lock, Protective Fuse, TTL 

Modulation, Soft start

گ صهحسحیرصویژص

ات فحصصالت ویژگ صهح

پحیداریبحکحرکرداتظ ربخلیزریکا ردنیحزشرایطتمحا LDB-205دی دیلیزرپحیدارسحزوراهصاندازاجم عخ
.ا صدهدقرارکحربراختیحردرنیزراداحوجریحنک کصپذیریااکحنوکردهالراهمرابح 

دیجیتحلوگآنحل ادو سی ناعمحلل ظخصای،ت انکتترلپرت ان،دی دیلیزرهحیتثبیتدستگحه،اینبخصکمک
.استدسترسدردی دیلیزریکقحبلیتصهحیتمحا همچتینو

𝑢𝑝 𝑡𝑜
1000𝑚𝐴

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

LDC-202 LDS-205 LDS-204



برگخصصات فحصصالت 
LDB-301ادلصلیزرصت انصثحبتصدرای رص

رخراهصاندازیصطیفصگستردهصایصازصلیزرهحیصدی دیصدرصا دودهصالرابتفشصتحصالروس
لیزرپحیدارسحزیصت انصااکحنص

بهیتخصسحزیصشدهگراحبریص
زرهحیصاستفحدهصبخصشکلصاستقلصیحصبخصعت انصاتبعصپمپحژصانرژیصدرصلیااکحنص
دیگر

(طبقصسفحرش)اتت عصااکحنصراهصاندازیصلیزرصدرصشرایطصداحی ص
:ط لصا ج–بیتیتخصت انص

405nm - 50mW 450nm - 500mW 520nm - 500mW

532nm - 20mW 638nm - 400mW 660nm - 50mW

780nm - 50mW 808nm - 500mW 850nm - 200mW

940nm - 500mW 980nm - 500mW 1055nm - 500mW

A 1.1 جریحنبیتیتخ

V 6 بیتیتخصولتحژ

mA ≤ 2 ریپل

12V - 6A تغذیخصورودی

W ~ 5 صسحزیظرالیتصختک

Air Cooling ختکصسحزیسیستم

gr ≤ 600 وزن

C 0 - 20 داحیصکحری

cm3 80 x 80 x 80 ابعحد

ات فحصصالت ویژگ صهح

کردهالراهمرادی دیلیزریککحرکردا ردنیحزشرایطتمحا LDB-301دی دیلیزرپحیدارسحزوراهصاندازاجم عخ
.نم داستفحدهصتعت وپژوهت کحربردهحیعم مبرایا صت انلیزرایناز.است

𝑢𝑝 𝑡𝑜
1100𝑚𝐴

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

LDB-301



برگخصصات فحصصالت 
LDB-211درای رصلیزرصادلص

راهصاندازیصطیفصگستردهصایصازصلیزرهحیصدی دیصدرصا دودهصالرابتفشصتحصالروسرخ
ااکحنصکتترلصوصپحیدارسحزیصت انصلیزرصبحصدقتصبح 

ااکحنصراهصاندازیصدرصدوصححلتصپی ستخصوصشبخصپی ستخ
گراحبریصبهیتخصسحزیصشده

سه لتصوصدقتصبح یصکحرکرد
(قصسفحرشطب)ااکحنصاستفحدهصازصکتس لصراهصاندازصبخصشکلصاستقلصبخصعت انصاتبعصتغذیخص

ااکحنصراهصاندازیصلیزرصدرصشرایطصداحی صاتت ع
نمحیتگرصولتحژ،صجریحنصوصداح

.دشکلصظحهریصوصپحرااترهحیصعملکردیصا ف لصنهحی صامکنصاستصاندک صاتفحوصصبحش

A 12  جریحنصخروجبیتیتخ

V 5  بیتیتخصولتحژصخروج

mA ≤ 60 ریپل

24V - 10A تغذیخصورودی

W ~ 60 صسحزیظرالیتصختک

Active ختکصسحزیسیستم

Kg ≤ 2 وزن

C 18-22 لیزرا دودهصداحی

Open Circuit Detection , 
Inter Lock, Protective Fuse, 
TTL Modulation, Soft start

گ صهحسحیرصویژص

ات فحصصالت ویژگ صهح

پحیداریبحکحرکرداتظ ربخلیزریکا ردنیحزشرایطتمحا LDB-211دی دیلیزرپحیدارسحزوراهصاندازاجم عخ
.ا صدهدقرارکحربراختیحردرنیزراداحوجریحنتتظیمااکحنوکردهالراهمرابح 

ایندرهمچتین.ا صش دالراهمپرت اندی دیلیزرهحیازاستفحدهااکحناجم عخ،اینراهصاندازبخصکمک
.استدسترسدردی دیلیزرپحرااترهحیدیگروTTLادو سی ناعمحلل ظخصای،ت انکتترلدستگحه،

𝑢𝑝 𝑡𝑜
12𝐴

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

LDB-211



برگخصصات فحصصالت 
لیزردی دبخالیبرک پلاالزونخ

(طبقصسفحرش)LDS-204قحبلیتصنفبصرویصهدصپحیدارسحزصلیزرصادلص
SMیحصFCقحبلیتصاتفحلصرویصپتلصدستگحهصبحصرابطص

:ط لصا جصهحیصا ج د
405nm – 3mW 650nm – 3mW 785nm – 3mW
830nm – 3mW 850nm – 60mW 905nm – 3mW
980nm – 25mW 1064nm – 15mW 1310nm – 3mW
1550nm – 3mW

mm < 3 قطرصکلدصالیبر

µm 9, 62.5, 200, 400 قطرصهستخصالیبر

- Multi-mode ن عصالیبرصالیبر

- FC, SM کحنکت ر

mW < 3 ت انصخروج 

- 0.14, 0.22
Numerical 
Aperture

گ صهحسحیرصویژص

ات فحصصالت ویژگ صهح

نفبLDS-204ادللیزردی دپحیدارسحزرویواستشدهطراح دی دیلیزربخالیبرک پلبرایاالزونخاین
قحبلFCخروج ص رصبخوشدهک پلاحلت صاد،الیبریکدرونلیزرپرت االزونخ،اینکمکبخ. صگرددا

ش د،خحرجگحهدستازایتکخبجحیشدهک پلالیبرتحداردوج دااکحناینسفحرش ص رصبخ.ا صبحشداستفحده
.شدبحتع یضقحبلوشدهاتفلارب طخکحنکت ربخنیحزا ردالیبروگرددنفبدستگحهپتلروی



برگخصصات فحصصالت 
LCNC-102ادلصلیزریCNCدستگحهص

 تلفتتظیمصالحصلخصکحن ن صلیزرصجهتصحکحک صبرصرویصنم نخصبحصض حاتهحیصا
USBاتفحلصبخصرایحنخصازصطریقصدرگحهص

گلس،صحکحک صبرصرویصچ ب،صکحغذ،صپالستیک،صچرم،صکحرتهحیصبحنک ،صپلکس 
ا حالظصتلفنصهمراهصوصغیره

برشصرویصکحغذ،صاق ا،ص یخصهحیصنحزکصچرم،صپالستیک،صال م،صنمدصوصپحرچخ

V 12 ولتحژصورودی

A < 5 جریحنصورودی

nm 450 ط لصا جصلیزر

W < 1.5 لیزرت انصخروج 

°C 20 ∼ 30 داح

% 0 ∼ 70 رط بت

cm 75 x 64 x 42 ابعحد

cm 32 × 23 ابعحدصسطحصحکحک 

USB رایحنخن عصاتفحلصبخ

gr < 5000 وزن

ات فحصصالت ویژگ صهح

بحدستگحهاین.ا صبحشداتحسبCNCلیزرآا زش کحربردهحیعم مبرای،LCNC-102لیزریCNCدستگحه
ایبرصچرموپحرچخبرشهمچ نآا زش کحربردهحیبرایا صت اندسحدهکحرکردوب ا نرمصاالزارک چک،ابعحد

.ش دگرالتخکحربخنمدیحپحرچخبحسحزیعروسکهمچ نخحنگ کحرکسبیحوآا زش کحرگحهصهحی
رویحکحک برایا صت اندارئ ،ا دودها جط لوواص1.5ازکمترت انبحدستگحهایندرشدهاستفحدهلیزر
.ش دگرالتخبکحرنیزچ ب



برگخصصات فحصصالت 
T-4عیتک

نحن اتر 52صال ص405جذبصبح صدرصلیزرهحیصارئ ص
نحن اتر1100ال ص000صپ ششصکحالصلیزرهحیصاحدونصقرازص

قحبصبزرگصوصبتدصقحبلصتتظیمصبرایصپ ششصص رصصاالرادصا تلف

www.ashabeam.com

nm 680-1100  & 190-550 جذبنححیخ

+4  (680-900 nm) OD))کمیتخصتضعیفص

+7 (900-1100nm & 190-540 nm) (OD)بیتیتخصتضعیفص

ات فحصصالت صهحکحربرد

در.استضروریلیزرا حالظعیتکخحص،ط ربخولیزرایمت وسحیلوج دلیزر،پرت ازخطرب استفحدهبرای
دانعالقمتبخا تلفتضعیفا دودهبحوگ نحگ نکحربردهحیوهحشکلدرا حالظهحیعیتکاجم عخاین
900ونحن اتر540صال190ا دودهدرلیزرپرت ازهحچتمکحالا حالظتبرایT-4عیتک.استشدهارائخلیزر
.گرددا پیتتهحدنحن اتر،1100ال 



برگخصصات فحصصالت 
T-7عیتک

عب رصبح صبرایصنححیخصارئ صبخصاتظ رصدیدصبهترصوصتسلطصبیتتر
نحن اتر1100ال ص000صپ ششصکحالصلیزرهحیصاحدونصقرازص

قحبصبزرگصوصدستخصهحیصارگ ن ایکصبرایصپ ششصص رصصاالرادصا تلف

www.ashabeam.com

nm 680-1380 جذبنححیخ

+4  (680-1380 nm) OD))کمیتخصتضعیفص

+7 (750-1100 nm) (OD)بیتیتخصتضعیفص

ات فحصصالت صهحکحربرد

پرت یحباتتحسبواتحسبلیزرا حالظعیتکخحص،ط ربخولیزرایمت وسحیلوج دلیزر،پرت بحکحربرای
000صقرازاحدونا دودهدرلیزرپرت ازهحچتمکحالا حالظتبرایT-7عیتک.استضروریاستفحده،ا رد
.گرددا پیتتهحدنحن اتر1100ال 



مجموعه توان سنج
Power Meters



برگخصصات فحصصالت 
PMB-104ت انصستجصنیمخصهحدیصادلص

اتفحلصاستقیمصبخصرایحنخصجهتصنمحیشصوصثبتصدادهصهح
dB60دارایصا دودهصعملیحت ص

(درصص رصصاتفحلصبخصایتترنت(بروزصرسحن صخ دکحرصنرمصاالزارص
نحن اتر1100ال ص250صانت حبصط لصا جصپرت صتحبت صازص

آشکحرسحزیصجریحنصتحریکصال ت دی دصوصااکحنصحذفصآن
اندازهصگیریصت انصاتحبعصن ریصهمدوس

)طبقصسفحرش(دریچخصورودیصالحیبرصک پلص
صاندازصااکحنصارتبحطصبحصاالزونخصهحیصنرمصاالزاریصسحختصشرکتصاحنتدصراه

نسبتصبخصاکحنجحبجحگرصجهتصثبتصت ان

mW 0.01 ~ 1000 *اپتیک بحزهصت انص

W 1 پذیریتفکیک
nm 350 ~ 1100 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش

% ±5 خطحیصاندازهصگیری

Mini USB 2.0 Full Speed ن عصاتفحلصبخصرایحنخ
mm2 10 x 10 سطحصحسحسصحسگرص
mm2 9 x 9 سطحصورودیصحسگرص
mm3 73.3 x 36.3 x 18.6 ابعحدصحسگر

V 5 **ورودیولتحژ
gr  200 وزنصحسگر

ات فحصصالت ویژگ صهح

اندازهصگیریبرایسیلیک ن حسگریکازاستفحدهبح،PMB-104ادلرایحنخبخاتفلنیمخصهحدیت انصستج
.استشدهسحختخوطراح بح ،دقتبحکحربردهحیدرن ریاتحبعت ان
شحالحصتتظیمتمحا وداردراط لصا ج وسیعبحزهصیدرتحبت پرت ت اناندازهصگیریقحبلیتحسگراین

اینکمکبخ.ا صگردداعمحلآشح،پرت ت لیلنرمصاالزارکمکبخدادهصخ ان نرخوتق یتضریبط لصا ج،
.نم دبررس زاحنط لدررالیزریاتحبعت ان پحیداریا صت اننرمصاالزار

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
6 𝑚𝑜𝑛.

.بخصشرط صکخصازصتمحا صسطحصورودیصحسگرصاستفحدهصش د*ص
.تأاینصا صش د USB 2.0تغذیخصا ردصنیحزصدستگحهصازصطریقصارتبحط**
𝑛𝑚

𝑢𝑝 𝑡𝑜
1000𝑚𝑊 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

PMB-104



برگخصصات فحصصالت 
PMB-301اجم عخصت انصستجصهحیصنیمخصهحدیصادلص

(طبقصسفحرش)اتفحلصبخصرایحنخص
ااکحنصعملکردصدستگحهصبخصص رصصاوت صرنج

نمحیشصولتحژصوصجریحنصت لیدصشدهصت سطصحسگرصنیمخصهحدی
داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژصجهتصاستفحدهصبف رصصهمراه

mW 0.01 ~ 200 اندازهصگیریصت انبحزهص

% 0.1 پذیریتفکیک

% ±5 خطحیصاندازهصگیری

h 5 بحتریزاحنصکحرکردص

- DB9 ن  هصاتفحلصحسگرص

- USB *ن عصاتفحلصخروج 

8 digit - 7segment ن عصنمحیتگرص

mm3 180 x 165 x 70 ابعحدصنمحیتگر

mm3 32 x 73 x 18.5 ابعحدصحسگر

gr  1000 وزنصنمحیتگرص

gr  200 وزنصحسگر

ات فحصصالت ویژگ صهح

تحبعات اناندازهصگیریاتظ ربخسیلیک ن حسگریکبخصکمکPMB-301ادلنیمخصهحدیت انصستجاجم عخ
حبلیتقاجم عخصهحایندیجیتحلنمحیتگرکتس ل.شدهصاندسحختخوطراح بح دقتبحکحربردهحیدرن ری

.داردراپرکحربردا جط ل2درتحبت پرت ت اناندازهصگیری

بحتریال ت دی د،تحریکجریحنوپسصزایتختحبت ت انحذفااکحن،(سفحرش ص رصبخ)رایحنخبخاتفحل
لخجمازپی ستخوهمدوسن ریاتحبعت اناندازهصگیریوهمراهبف رصاستفحدهجهتشحرژقحبلداخل 

.ا صبحشتددستگحهصهحاینویژگ صهحی

PMC-301PM-203



برگخصصات فحصصالت 
PMB-302اجم عخصت انصستجصهحیصنیمخصهحدیصادلص

(طبقصسفحرش)اتفحلصبخصرایحنخص
ااکحنصعملکردصدستگحهصبخصص رصصاوت صرنج

نمحیشصولتحژصوصجریحنصت لیدصشدهصت سطصحسگرصنیمخصهحدی
داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژصجهتصاستفحدهصبف رصصهمراه

mW 0.001 ~ 10 اندازهصگیریصت انبحزهص

nm 800 ~ 1700 بحزهصحسحسیت

% 0.1 پذیریتفکیک

% ±5 خطحیصاندازهصگیری

h 5 بحتریزاحنصکحرکردص

- DB9 ن  هصاتفحلصحسگرص

- USB *ن عصاتفحلصخروج 

8 digit - 7segment ن عصنمحیتگرص

mm3 180 x 165 x 70 ابعحدصنمحیتگر

mm3 32 x 73 x 18.5 ابعحدصحسگر

gr  1000 وزنصنمحیتگرص

gr  200 وزنصحسگر

ات فحصصالت ویژگ صهح

اتحبعت اناندازهصگیریاتظ ربخInGaAsحسگریکبخصکمکPMB-302ادلنیمخصهحدیت انصستجاجم عخ
حبلیتقاجم عخصهحایندیجیتحلنمحیتگرکتس ل.شدهصاندسحختخوطراح بح دقتبحکحربردهحیدرن ری

.داردراپرکحربردا جط ل2درتحبت پرت ت اناندازهصگیری

بحتری د،ال ت دیتحریکجریحنوپسصزایتختحبت ت انحذفااکحن،(سفحرش ص رصبخ)رایحنخبخاتفحل
لخجمازپی ستخوهمدوسن ریاتحبعت اناندازهصگیریوهمراهبف رصاستفحدهجهتشحرژقحبلداخل 

.ا صبحشتددستگحهصهحاینویژگ صهحی

PMC-301PM-204



برگخصصات فحصصالت 
PMB-124ت انصستجصنیمخصهحدیصادلص

ااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصجهتصنمحیشصوصثبتصدادهصهح
dB60دارایصا دودهصعملیحت ص

(درصص رصصاتفحلصبخصایتترنت(بروزصرسحن صخ دکحرصنرمصاالزارص
نحن اتر1100ال ص250صانت حبصط لصا جصپرت صتحبت صازص

آشکحرسحزیصجریحنصتحریکصال ت دی دصوصااکحنصحذفصآن
اندازهصگیریصت انصاتحبعصن ریصهمدوس

صاندازصااکحنصارتبحطصبحصاالزونخصهحیصنرمصاالزاریصسحختصشرکتصاحنتدصراه
نسبتصبخصاکحنجحبجحگرصجهتصثبتصت ان

W 0.05 ~ 200 اپتیک بحزهصت انص

W 0.01 پذیریتفکیک
nm 350 ~ 1100 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش

% ±5 خطحیصاندازهصگیری

USB 2.0 ن عصاتفحلصبخصرایحنخ
mm2 10 x 10 سطحصحسحسصحسگرص
mm2 9 x 9 سطحصورودیصحسگرص
mm3 73.3 x 36.3 x 18.6 ابعحدصحسگر

V 5 ورودیولتحژ
kg  1 وزنصحسگر

ات فحصصالت ویژگ صهح

اندازهصگیریبرایسیلیک ن حسگریکازاستفحدهبح،PMB-124ادلرایحنخبخاتفلنیمخصهحدیت انصستج
.استشدهسحختخوطراح بح ،دقتبحکحربردهحیدرن ریاتحبعت ان
شحالحصتتظیمتمحا وداردراط لصا ج وسیعبحزهصیدرتحبت پرت ت اناندازهصگیریقحبلیتحسگراین

اینکمکبخ.ا صگردداعمحلآشح،پرت ت لیلنرمصاالزارکمکبخدادهصخ ان نرخوتق یتضریبط لصا ج،
.نم دبررس زاحنط لدررالیزریاتحبعت ان پحیداریا صت اننرمصاالزار

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
6 𝑚𝑜𝑛.

𝑛𝑚

𝑢𝑝 𝑡𝑜
200𝑊

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

PMB-124



برگخصصات فحصصالت 
اجم عخصت انصستجصهحیصگراحی 

,PMB-225ادلگراحی ت انصستجصهحیاجم عخ PMB-215, PMB-212وPMB-235اندازهصگیریاتظ ربخ
درتحبت رت پت اناندازهصگیریقحبلیتت انصستجصهحاینکتس ل.شدهصاندت لیدوطراح پرت ان،لیزرهحیت ان
.دارندراا تلفت ان وسیعبحزهصیسخ

اقیحسبح خروجبرایبهرهسفحرش تتظیمااکحنا ف ص،کحبلب سیلخصیاحلت صاتربخاستقیماتفحل
پست تحبت انحذفااکحندقت،االزایشوکحرکردتثبیتجهتاتحسبختکصکتتدهصیسیستمنیحز،ا رد
. صبحشدادستگحهصهحاینویژگ صهحیجملخازپحلس وپی ستخهمدوس،ن ریاتحبعت اناندازهصگیریوزایتخ

1 ~ 100 0.1 ~ 10 10 ~ 1000 (W)اپتیک صبحزهصت انص

±10 ±10 ±5 (%)خطحیصاندازهصگیریص

0.1 0.01 1 (W)تفکیکصپذیریص

0.2  20 (m)ط لصا ج صبحزه

TPM222 TPM211 TPM233 (صهح)ن عصحسگرص

˂ 60 s )درصد90تح10(حسگرپحسخسرعت

˂ 5 s )درصد90تح10(ت اننیت مسرعت

Ø20 Ø15 Ø30 (mm)سطحصورودیص

DB9 ن  هصاتفحلصحسگرهح

BNC ن عصاتفحلصخروج 

2000 counts -7 segment ن عصنمحیتگرص

180 x 165 x 70 (mm3)ابعحدصکتس لصنمحیتگرص

70 x 70 x 49 50 x 50 x 41 150 x 150 x 40 (mm3)ابعحدصحسگرص

˂ 1000 (gr)وزنصکتس لصنمحیتگرص

 600  250  1500 (gr)وزنصحسگرص

ان
صت 
ش

تج
س

TPM-233 TPM-211

ات فحصصالت 

TPM-222

PMB-215 PMB-235PMB-225



برگخصصات فحصصالت 
پرسرعتگراحی صت انصستجصاجم عخص

رنجصتق یتصسیگتحل4ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص
ااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصوصنرمصاالزارصت لیلصپرت 

داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژ
دوازدهصاحهصگحرانت 

س صوصششصاحهصخداحصصپسصازصالروش

ات فحصصالت ویژگ صهح

.شدهصاستت لیدوطراح پحلس ،لیزرهحیستجشاتظ ربخPMB-411ادلگراحی ت انصستجاجم عخ
.رددارا(سفحرشطبق)ا ج دگزیتخصهحیایحنازط لصا جانت حبقحبلیتاجم عخ،ایننمحیتگرکتس ل

وزایتخپستحبت ت انحذفااکحندقت،االزایشوکحرکردتثبیتجهتاتحسبختکصکتتدهصیسیستم
.ا صبحشددستگحهصهحاینویژگ صهحیجملخازپی ستخوهمدوسن ریاتحبعت اناندازهصگیری

0.001 ~ 50 (W)اپتیک صبحزهصت انص

±5 (%)خطحیصاندازهصگیریص

1 (mW)تفکیکصپذیریص

1.5 (kW/cm²)آستحنخصت ریب

0.2  20 (m)ط لصا ج صبحزه

˂ 1 s )درصد90تح10(حسگرپحسخسرعت

< Ø15 (mm)سطحصورودیص

DB9 ن  هصاتفحلصحسگرهح

8 digit - 7 segment ن عصنمحیتگرص

180 x 165 x 70 (mm3)ابعحدصکتس لصنمحیتگرص

50 x 50 x 41 (mm3)ابعحدصحسگرص

˂ 250 (gr)وزنصکتس لصنمحیتگرص

 400 (gr)وزنصحسگرص

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
12 𝑚𝑜𝑛.

PMC-401 TPM-411



برگخصصات فحصصالت 
اجم عخصت انصستجصهحیصگراحی صپرت ان

رنجصتق یتصسیگتحل ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص
ااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصوصنرمصاالزارصت لیلصپرت 

داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژ
دوازدهصاحهصگحرانت 

س صوصششصاحهصخداحصصپسصازصالروش

ات فحصصالت ویژگ صهح

.شدهصاستت لیدوطراح پرت ان،لیزرهحیستجشاتظ ربخPMB-421ادلگراحی ت انصستجاجم عخ
.رددارا(سفحرشطبق)ا ج دگزیتخصهحیایحنازط لصا جانت حبقحبلیتاجم عخ،ایننمحیتگرکتس ل

وزایتخپستحبت ت انحذفااکحندقت،االزایشوکحرکردتثبیتجهتاتحسبختکصکتتدهصیسیستم
.ا صبحشددستگحهصهحاینویژگ صهحیجملخازپی ستخوهمدوسن ریاتحبعت اناندازهصگیری

1 ~ 300 (W)اپتیک صبحزهصت انص

±5 (%)خطحیصاندازهصگیریص

0.1 (W)تفکیکصپذیریص

0.8 (kW/cm²)تحبت شحربیتیتخ

1 (kW/cm²)آستحنخصت ریب

0.2  20 (m)ط لصا ج صبحزه

˂ 40 s )درصد90تح10(حسگرپحسخسرعت

˂ 5 s )درصد90تح10(ت اننیت مسرعت

< Ø40 (mm)سطحصورودیص

DB9 ن  هصاتفحلصحسگرهح

8 digit - 7 segment ن عصنمحیتگرص

180 x 165 x 70 (mm3)ابعحدصکتس لصنمحیتگرص

175 x 175 x 50 (mm3)ابعحدصحسگرص

˂ 300 (gr)وزنصکتس لصنمحیتگرص

 2500 (gr)وزنصحسگرص

Ø10 ختکصکتتدهورودی

4~12 lit/min شحرصورودیصختکصکتتده

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
12 𝑚𝑜𝑛.

PMC-401

TPM-421



برگخصصات فحصصالت 
اجم عخصت انصستجصهحیصگراحی صپرت ان

رنجصتق یتصسیگتحل ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص
(طبقصسفحرش)پرت صااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصوصنرمصاالزارصت لیلص

داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژ
(kW/cm² 1چگحل صت انصکمترصازص)گحرانت دوازدهصاحهص

س صوصششصاحهصخداحصصپسصازصالروش

ات فحصصالت ویژگ صهح

.شدهصاستت لیدوطراح پرت ان،لیزرهحیستجشاتظ ربخPMB-430ادلگراحی ت انصستجاجم عخ
.رددارا(سفحرشطبق)ا ج دگزیتخصهحیایحنازط لصا جانت حبقحبلیتاجم عخ،ایننمحیتگرکتس ل

وزایتخپستحبت ت انحذفااکحندقت،االزایشوکحرکردتثبیتجهتاتحسبختکصکتتدهصیسیستم
.ا صبحشددستگحهصهحاینویژگ صهحیجملخازپی ستخوهمدوسن ریاتحبعت اناندازهصگیری

بحاعحدلختکصسحزیظرالیتا صبحیستت انصستجبرایا ردنیحزچیلرحسگر،بح یجذبضریببخت جخبح
.داشتخصبحشدرالیزرتحبت ت ان

10 ~ 3000 (W)اپتیک صبحزهصت انص

±5 (%)خطحیصاندازهصگیریص

1 (W)تفکیکصپذیریص

1 (kW/cm²)تحبت شحربیتیتخ

1.5 (kW/cm²)آستحنخصت ریب

0.2  20 (m)ط لصا ج صبحزه

˂ 40 s )درصد90تح10(حسگرپحسخسرعت

˂ 8 s )درصد90تح10(ت اننیت مسرعت

< Ø42 (mm)سطحصورودیص

DB9/DB15 ن  هصاتفحلصحسگرهح

8 digit - 7 segment ن عصنمحیتگرص

180 x 165 x 70 (mm3)ابعحدصکتس لصنمحیتگرص

175 x 175 x 50 (mm3)ابعحدصحسگرص

˂ 0.3 (kg)وزنصکتس لصنمحیتگرص

 5 (kg)وزنصحسگرص

Ø12 ختکصکتتدهورودی

8~12 lit/min شحرصورودیصختکصکتتده

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
12 𝑚𝑜𝑛.

PMC-401 TPM-430



برگخصصات فحصصالت 
اجم عخصت انصستجصهحیصگراحی صپرت ان

رنجصتق یتصسیگتحل ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص
(طبقصسفحرش)پرت صااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصوصنرمصاالزارصت لیلص

داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژ
(kW/cm² 1چگحل صت انصکمترصازص)گحرانت دوازدهصاحهص

س صوصششصاحهصخداحصصپسصازصالروش

ات فحصصالت ویژگ صهح

.شدهصاستت لیدوطراح پرت ان،لیزرهحیستجشاتظ ربخPMB-431ادلگراحی ت انصستجاجم عخ
.رددارا(سفحرشطبق)ا ج دگزیتخصهحیایحنازط لصا جانت حبقحبلیتاجم عخ،ایننمحیتگرکتس ل

وزایتخپستحبت ت انحذفااکحندقت،االزایشوکحرکردتثبیتجهتاتحسبختکصکتتدهصیسیستم
.ا صبحشددستگحهصهحاینویژگ صهحیجملخازپی ستخوهمدوسن ریاتحبعت اناندازهصگیری

بحاعحدلختکصسحزیظرالیتا صبحیستت انصستجبرایا ردنیحزچیلرحسگر،بح یجذبضریببخت جخبح
.داشتخصبحشدرا(3kWحداقل)لیزرتحبت ت ان

10 ~ 5000 (W)اپتیک صبحزهصت انص

±5 (%)خطحیصاندازهصگیریص

1 (W)تفکیکصپذیریص

1.8 (kW/cm²)بیتیتخصشحرصتحبت ص

2.2 (kW/cm²)آستحنخصت ریب

0.2  20 (m)ط لصا ج صبحزه

˂ 30 (s)حسگرپحسخسرعت

˂ 5 (s)ت اننیت مسرعت

< Ø42 (mm)سطحصورودیص

DB15 ن  هصاتفحلصحسگرهح

8 digit - 7 segment ن عصنمحیتگرص

180 x 165 x 70 (mm3)ابعحدصکتس لصنمحیتگرص

175 x 175 x 50 (mm3)ابعحدصحسگرص

˂ 0.5 (kg)وزنصکتس لصنمحیتگرص

 5 (kg)وزنصحسگرص

Ø12 ختکصکتتدهورودی

8~15 lit/min شحرصورودیصختکصکتتده

20~30 (C°)داحیصشحرهصختکصکتتدهصبحزه

<1 (C/min°)تغییراصصداحیصشحرهصختکصکتتدهص

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
12 𝑚𝑜𝑛.

PMC-401

TPM-431



آشکارسازها
Detectors



برگخصصات فحصصالت 
PDC-121ادلص-کتس لصراهصاندازصآشکحرسحزصن ریص

 صصاتفحلصاستقیمصبخصاحلت صاترصب سیلخصکحبلصا ف

رنجصتق یتصسیگتحل4ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص

یحزصااکحنصتتظیمصسفحرش صبهرهصخروج صبحصاقیحسصا ردن

اندازهصگیریصجریحنصحسگرهحیصن ری

هبحتریصداخل صقحبلصشحرژصجهتصاستفحدهصبف رصصهمرا

uA 0.01 ~ 2000 اندازهصگیریصجریحنبحزهص

% 0.1 پذیریتفکیک

% ±5 خطحیصاندازهصگیری

h 20 بحتریزاحنصکحرکردص

- DB9 ن  هصاتفحلصحسگرص

- BNC ن عصاتفحلصخروج 

2000 counts - 7segment ن عصنمحیتگرص

𝑚𝑚3 180 x 165 x 70 ابعحدصنمحیتگر

𝑚𝑚3 35 x 35 x 18.5 ابعحدصحسگر

gr  1000 وزنصنمحیتگرص

gr  200 وزنصحسگر

ات فحصصالت ویژگ صهح

 ریناتحبعشدصاندازهصگیریبرایسیلیک ن حسگریکبخصکمک،PDC-121ادل-ن ریآشکحرسحزراهصاندازاجم عخ
نجرصچهحردرجریحناندازهصگیریقحبلیتراهصاندازاین.شدهصاستسحختخوطراح لیزریبح یدقتبحکحربردهحیدر

.داراستراسیگتحلتق یتا تلف
.گرددسفحرش صسحزیا ردنظر،کحربردویژگ صهحیبخت جخبحا صت انددستگحهاینهمچتین

~ 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.0.2𝑠

PDC-121
UnbiasedPhotodetector 

Series



برگخصصات فحصصالت 
آشکحرسحزهحیصنیمخصهحدی

Si Photodiode ن عصحسگر

1 x 1 6 x 6 10 x 10 0.6 x 0.6 2.7 x 2.7 (mm2)سطحصحسحس
∅ 5 ∅ 5 ∅ 9 ∅ 1.5 ∅ 3 (mm)سطحصورودیص

350  1100 340  1000 320  1000 400  1050 430  1100 (nm)بحزهصط لصا جص

 20  5  25  15 < 60 (V)ولتحژصبحیحسص
12ص≥ (ns) 2ص≥ (s) 7ص≥ (s) 1.8ص≥ (ns) 100صص≥ (ns) زاحنصخیزش
12ص≥ (ns) 2ص≥ (s) 7ص≥ (s) ≤ 1.8 (ns) 100ص≥ (ns) زاحنصاالت

 35  5  15  10  50 (ن ع )ت انصاعحدلصن یزص
fW/√𝑯𝒛

 5 (nA) < 20 (pA)  0.5 (A)  80 (pA) < 30 (nA) جریحنصتحریکصن ع 

 11 pF (f=1 MHz)  950 pF (f=10 kHz)  4 nF (f=10 kHz)  5 pF (f=1 
MHz)  70 pF (f=1 Hz) ظرالیتصخحزن صاتفحل

850 720 700 820 900 (nm)بیتیتخصحسحسیت

ات فحصصالت 

,TPD3نیمخصهحدیحسگرهحی UPD06, LPD10, LPD6وFPD1گزیتخخ د،بخا تصالت ات فحصبح
اتفحلبححسگرهحاین.ا صروندبخصشمحرنزدیکالروسرختحUV-Aپرت هحیآشكحرسحزیاتظ ربخاتحسب 
كحرسحزیآشراپی ستخوپحلس لیزرهحیپرت ازگستردهصایا دودهصیا صت انتداسیل سک پبخاستقیم
خبدنآن دایزپ ششآسحن،کحربریوبح دقتنحن اتر،1100ال 250صا ج ط لبحزهصیدرآشکحرسحزی.نمحیتد
وا صبحشتدحسگرهحاینویژگ صهحیجملخازC-Mountرزوهصهحیاستحنداردوبحزتحبازجل گیریجهت

.گیرندقراراستفحدها ردسریعفوقلیزرهایپحلسپتهحیستجشبرایا صت اند

TPD3UPD06     LPD10LPD6FPD1

TPD3UPD06FPD1 LPD10LPD6



برگخصصات فحصصالت 
PD-103حسگرصنیمخصهحدیصال قصسریعصادلص

ف صاتفحلصاستقیمصبخصاسیل سک پصب سیلخصکحبلصا 

یصااکحنصتتظیمصسفحرش صحسگرصجهتصاندازهصگیریصلیزرهح

پحلس صبحصسرعتصهحیصا تلف

nm 1050~400ااکحنصتتظیمصدستگحهصدرصبحزهصط لصا جص

اندازهصگیریصپهتحیصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس 

اندازهصگیریصقطحرصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس 

عدمصنیحزصبخصااپدانسصخحرج 

تریقحبلیتصسفحرشصبحصولتحژصبحیحسصاتتحسبصبحصنیحزصات

)طبقصسفحرش(دریچخصورودیصالحیبرصک پلص

nm 400  1050 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش

nm 820 صا جصبیتیتخصحسحسیتط ل

Silicon Photodiode ن عصحسگر

ns ≤ 1.8 خیزوصزاحنصاالت
(Rise / Fall time)

- BNC خروج اتفحل

 10 fW/ 𝐻𝑧 (𝑉𝑅 = 5𝑉, 

= 633𝑛𝑚)

(NEP) ت انصاعحدلصن یز

pA  80 جریحنصتحریکص

V  15 ولتحژصبحیحسص

 5pF (f=1 MHz) ظرالیتصخحزن صاتفحل

mm2 0.6 x 0.6 حسحسسطح

mm ∅1 ورودیسطح

gr < 200 وزن

mm3 35 x 35 x 30.5 ابعحد

ات فحصصالت ویژگ صهح

حربسیپحسخصگ ی بحوداردرانزدیکالروسرخوارئ ا دودهدرعملکردقحبلیتPD-103ادلسریعال قحسگر
درخط پحسخصگ ی وگستردهطیف پهتحی.ا صسحزدآشکحرراسریعال قن ریپرت هحیازگستردهصایطیفسریع،
یحراهصاندازهیچنیحزاتدحسگراینخروج .ا صآیتدبخصشمحرحسگرایناهمازیتصهحیازاتحسب،خروج کتحر

وا صبحشداستفحدهقحبلاسیل سک پوهمزاحنصسحزیحTriggerسیستمصهحیدراستقیمح صونب دهخحص تق یتصکتتده
.استشدهطراح سریعلیزرهحیدرپحلسپهتحیاندازهصگیریبرای

400

1050
𝑛𝑚

~
BNC 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

PD-103



برگخصصات فحصصالت 
PD-110حسگرصنیمخصهحدیصال قصسریعصادلص

ف صاتفحلصاستقیمصبخصاسیل سک پصب سیلخصکحبلصا 

یصااکحنصتتظیمصسفحرش صحسگرصجهتصاندازهصگیریصلیزرهح

پحلس صبحصسرعتصهحیصا تلف

nm 1700~960ااکحنصتتظیمصدستگحهصدرصبحزهصط لصا جص

اندازهصگیریصپهتحیصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس 

اندازهصگیریصقطحرصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس 

عدمصنیحزصبخصااپدانسصخحرج 

تریقحبلیتصسفحرشصبحصولتحژصبحیحسصاتتحسبصبحصنیحزصات

)طبقصسفحرش(دریچخصورودیصالحیبرصک پلص

nm 960  1700 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش

nm 1550 صا جصبیتیتخصحسحسیتط ل

InGaAs Photodiode ن عصحسگر

ns ≤ 0.5 خیزوصزاحنصاالت
(Rise / Fall time)

- BNC خروج اتفحل

 30 fW/ 𝐻𝑧 (NEP) ت انصاعحدلصن یز

nA  4 جریحنصتحریکص

V  10 ولتحژصبحیحسص

 1pF (f=1 MHz) ظرالیتصخحزن صاتفحل

µm2 7850 حسحسسطح

mm ∅0.1 ورودیسطح

gr < 200 وزن

mm3 35 x 35 x 30.5 ابعحد

ات فحصصالت ویژگ صهح

،سریعبسیحرپحسخصگ ی بحوداردرانزدیکالروسرخا دودهدرعملکردقحبلیتPD-110ادلسریعال قحسگر
کتحرردخط پحسخصگ ی وگستردهطیف پهتحی.ا صسحزدآشکحرراسریعال قن ریپرت هحیازگستردهصایطیف

یحراهصاندازهیچنیحزاتدحسگراینخروج .ا صآیتدبخصشمحرحسگرایناهمازیتصهحیازاتحسب،خروج 
وا صبحشداستفحدهقحبلاسیل سک پوهمزاحنصسحزیحTriggerسیستمصهحیدراستقیمح صونب دهخحص تق یتصکتتده

.استشدهطراح سریعلیزرهحیدرپحلسپهتحیاندازهصگیریبرای

960

1700
𝑛𝑚

~
BNC 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

PD-110



برگخصصات فحصصالت 
PD-111حسگرصنیمخصهحدیصال قصسریعصادلص

ف صاتفحلصاستقیمصبخصاسیل سک پصب سیلخصکحبلصا 

یصااکحنصتتظیمصسفحرش صحسگرصجهتصاندازهصگیریصلیزرهح

پحلس صبحصسرعتصهحیصا تلف

nm 1100 ~ 350ااکحنصتتظیمصدستگحهصدرصبحزهصط لصا جص

اندازهصگیریصپهتحیصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس 

اندازهصگیریصقطحرصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس 

عدمصنیحزصبخصااپدانسصخحرج 

تریقحبلیتصسفحرشصبحصولتحژصبحیحسصاتتحسبصبحصنیحزصات

)طبقصسفحرش(دریچخصورودیصالحیبرصک پلص

nm 350  1100 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش

nm 940 صا جصبیتیتخصحسحسیتط ل

Silicon Photodiode ن عصحسگر

ns ≤ 0.5 خیزوصزاحنصاالت
(Rise / Fall time)

- BNC خروج اتفحل

 30 fW/ 𝐻𝑧 (NEP) ت انصاعحدلصن یز

nA  0.5 جریحنصتحریکص

V  10 ولتحژصبحیحسص

 5 pF (f=1 MHz) ظرالیتصخحزن صاتفحل

mm2 0.25 حسحسسطح

mm ∅0.5 ورودیسطح

gr < 200 وزن

mm3 35 x 35 x 30.5 ابعحد

ات فحصصالت ویژگ صهح

،سریعبسیحرپحسخصگ ی بحوداردرانزدیکالروسرخا دودهدرعملکردقحبلیتPD-111ادلسریعال قحسگر
کتحرردخط پحسخصگ ی وگستردهطیف پهتحی.ا صسحزدآشکحرراسریعال قن ریپرت هحیازگستردهصایطیف

یحراهصاندازهیچنیحزاتدحسگراینخروج .ا صآیتدبخصشمحرحسگرایناهمازیتصهحیازاتحسب،خروج 
وا صبحشداستفحدهقحبلاسیل سک پوهمزاحنصسحزیحTriggerسیستمصهحیدراستقیمح صونب دهخحص تق یتصکتتده

.استشدهطراح سریعلیزرهحیدرپحلسپهتحیاندازهصگیریبرای

960

1700
𝑛𝑚

~
BNC 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

PD-111



برگخصصات فحصصالت 
PDA-106آرایخصایصنیمخصهحدیصادلصحسگرص

nm 400  1050 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش

nm 820 صا جصبیتیتخصحسحسیتط ل

Silicon Photodiode ن عصحسگر

us ≤ 1 خیزوصزاحنصاالت
(Rise / Fall time)

- DB15 خروج اتفحل

V  5 ولتحژصبحیحسص

px 96 رزول شن

mm2 3 x 48 ورودیسطح

kgr < 5 وزن

mm3 580 x 115 x 39 ابعحد

ات فحصصالت 

حرکت،سریعپحسخصگ ی بحوداردراقرازا دودهدرعملکردقحبلیتPDA-106ادلنیمخصهحدیآرایخصایحسگر
یکازحدهاستفبحونب دهخحص تق یتصکتتدهنیحزاتدحسگراینخروج .ا صسحزدآشکحرراایلیمتریچتداجسحم
.استدهشطراح ه ارویایلیمتریچتداجسحمعب رل ظختت یصبرایوا صبحشداستفحدهقحبلخحرج پردازنده

PDA-106



نمایه سنج
Beam Profiler



برگخصصات فحصصالت 
نمحیخصستجصهحیصدوصبعدی

((Gainااکحنصتتظیمصضریبصتق یتص
گیریااکحنصتتظیمصنرخصایحنگینصگیریصوصزاحنصن رص

((Color Mapااکحنصانت حبصنگحشتصرنگ ص
تت یصصخ دکحرصارکز،صابعحدصپرت صوصبرازش

گحوس 
اندازهصگیریصقطرصپرت ص

ااکحنصادلسحزیصسخصبعدی
ارائخصنم دارصت زیعصشدص

(حرشطبقصسف)ارائخصگرافصپحیداریصزاحن صوصت ان ص
(طبقصسفحرش)دریچخصورودیصالحیبرک پلص

(حرشطبقصسف)اندازهصگیریصنمحیخصلیزرهحیصپحلس ص

6.6 x 5.3 6.5 x 4.9 (mm2)سطحصحسحسص

400  1070  (nm)%10حسحسیِتصبیشصازصبحزهص
1280 x 1024 2048 x 1536 (pix)تفکیکصپذیری

20ص≥ 10ص≥ نرخصتف یربرداری
(fps @ Full Resolution)

USB 2.0 Type B USB 2.0 Type B رایحنخصایرابطص
Neutral-density  OD3.0 ن عصالیلتر

8 8 (bit)اندازهصگیریصهرصپیکسلصدقت

5.2 x 5.2 3.2 x 3.2 (m2)ابعحدصپیکسلص
0.1 ~ 200  (mW)ت ان بحزهص

Rolling Rolling ن عصشحتر
CMOS CMOS ن عصحسگر

CW / Pulsed* CW قحبلصاستفحدهن ریصاتحبعص
C-Mount ن عصاتفحلصالیلتر

60 x 60 x 45 45x45x54  (mm3)ابعحد
300ص≥ (gr)وزنص

ات فحصصالت ویژگ صهح

(CMOSیحCCD)نیمخصهحدیحسگرهحیدوبعدیآرایخصصازاتتکل،BP-103وBP-105ادلصهحینمحیخصستجص
ا یط تغییراصتحثیرا صت انابزارهحاینبخصکمک.ا صدهتدانجحمرانمحیخصستج رایحنخ،بخاتفحلبحکخهستتد

همگرای یحرای واگزاویخاندازهصگیریلیزر،بحریکخصیبراپتیک المحنصهحیتأثیرلیزری،اتحبعکیفیتوعملکردبر
ستجشااکحنحسگرهح،ایناندازهصگیریبح یدقت.کرداتحهدهراپرت جحبجحی دقیقایزانیحلیزربحریکخ

.ا صدهدقرارکحربراختیحردررالیزریاتحبعازوسیع گسترهصی

BP-103 BP-105

BP-103 BP-105

400

1070
𝑛𝑚

~𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.



برگخصصات فحصصالت 
نمحیخصستجصهحیصدوصبعدی

((Gainااکحنصتتظیمصضریبصتق یتص
ااکحنصتتظیمصنرخصایحنگینصگیریصوصزاحنصن رگیری

((Color Mapااکحنصانت حبصنگحشتصرنگ ص
تت یصصخ دکحرصارکز،صابعحدصپرت صوصبرازشصگحوس 

ISO11146)اطحبقصاستحنداردص)اندازهصگیریصقطرصپرت ص
نم دارصت زیعصشدصارائخص

(طبقصسفحرش)ارائخصگرافصپحیداریصزاحن صوصت ان ص
(طبقصسفحرش)دریچخصورودیصالحیبرک پلص

(طبقصسفحرش)اندازهصگیریصنمحیخصلیزرهحیصپحلس ص
(طبقصسفحرش)سخصبعدیااکحنصادلسحزیص

12.44 x 9.83 (mm2)سطحصحسحسص

400  1070  (nm)%10حسحسیِتصبیشصازصبحزهص
2592 x 2048 (pix)تفکیکصپذیری

60ص≥ نرخصتف یربرداری
(fps @ Full Resolution)

USB 3.0 micro رایحنخصایرابطص
Neutral-density  OD3.0 ن عصالیلتر

12 (bit)اندازهصگیریصهرصپیکسلصدقت

4.8 x 4.8 (m2)ابعحدصپیکسلص
0.1 ~ 200  (mW)ت ان بحزهص

Global ن عصشحتر
CMOS ن عصحسگر

CW / Pulsed* قحبلصاستفحدهن ریصاتحبعص
C-Mount ن عصاتفحلصالیلتر
30x30x50  (mm3)ابعحد
200ص≥ (gr)وزنص

ات فحصصالت ویژگ صهح

بحکخهستتد(CMOSیحCCD)نیمخصهحدیحسگرهحیدوبعدیآرایخصصازاتتکل،BP-106ادلصهحینمحیخصستجص
ودعملکرصبرا یط تغییراصتحثیرا صت انابزارهحاینبخصکمک.ا صدهتدانجحمرانمحیخصستج رایحنخ،بخاتفحل
لیزربحریکخرای همگیحواگرای زاویخاندازهصگیریلیزر،بحریکخصیبراپتیک المحنصهحیتأثیرلیزری،اتحبعکیفیت

ترهصیگسستجشااکحنحسگرهح،ایناندازهصگیریبح یدقت.کرداتحهدهراپرت جحبجحی دقیقایزانیح
.ا صدهدقرارکحربراختیحردررالیزریاتحبعازوسیع 

BP-106

BP-106

400

1070
𝑛𝑚

~𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.



چیدمان های اندازه گیری
Measurement Setups



برگخصصات فحصصالت 

((0.1msIntegration Timeااکحنصتتظیمصزاحنصن رگیریصبحصدقتص
((Gainااکحنصتتظیمصضریبصتق یتص

ااکحنصتتظیمصنرخصایحنگینصگیری
تت یصصخ دکحرصارکز،صابعحدصپرت صوصبرازشصگحوس 

اندازهصگیریصقطرصپرت 
ااکحنصادلسحزیصسخصبعدی
ارائخصنم دارصت زیعصشدص
(طبقصسفحرش)ارائخصگرافصپحیداریصزاحن ص
(طبقصسفحرش)ارائخصگرافصپحیداریصت ان ص

جحبجحگرصیکصبعدیصبخصهمراهصادواصصاپتیک صوصنگهدارنده
100mتکرارصپذیریصجحبجحگرص

www.ashabeam.com

mm 5.702 x 4.276 حسحسسطحص
pix 2592 x 1944 تفکیکصپذیری
mW 0.1 ~ 200 بحزهصت ان 
nm 400 ~ 1000 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش

- CMOS ن عصحسگر
fps at Full Resolution 4ص≥ تف یربردارینرخص

USB 2.0 Type B رایحنخصایرابطص
bits 8 اندازهصگیریصهرصپیکسلدقت
mm 100 - 300 الحصلخصکحن ن صعدس 

m 10 جحبجحی رزول شن
cm 25 ط لصجحبجحی 
cm 50 حداکثرصط لصا ثرصن ری

ات فحصصالت ویژگ صهح

جحبجحگریک،دوبعدینمحیخصستجدستگحهیکب دندارابحM2BP-203لیزرپرت کیفیتاندازهصگیریاجم عخ
لیزریتحبعاکحلیبراسی ندرگحماصل صترینکخرالیزرپرت کیفیتا صت اندجحبجحگرراهصاندازیکوبعدییک

واگرای زاویخاندازهصگیرینیزوبحریکخکمرح لنقطخچتددرپرت نمحیخاندازهصگیریبحاینصکحر.کتدتعییناست
.ا صش دانجحم

400

1000
𝑛𝑚

~ 𝐶𝑀𝑂𝑆
1.6𝑚𝑠 𝑡𝑜

6𝑠

∫ 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

ادلM2اجم عخصاندازهصگیریصپحرااترصکیف 
(M2BP-203)



 برگخصصات فحصصالت

((0.1msIntegration Timeااکحنصتتظیمصزاحنصن رگیریصبحصدقتص
((Gainااکحنصتتظیمصضریبصتق یتص

ااکحنصتتظیمصنرخصایحنگینصگیری
تت یصصخ دکحرصارکز،صابعحدصپرت صوصبرازشصگحوس 

اندازهصگیریصقطرصپرت 
ااکحنصادلسحزیصسخصبعدی
ارائخصنم دارصت زیعصشدص

(طبقصسفحرش)ارائخصنم دارصپحیداریصزاحن صوصت ان ص
.صص داینصاجم عخصا صت اندصبرایصلیزرهحیصالیبریصسفحرش صسحزیصش

جحبجحگرصیکصبعدیصبخصهمراهصادواصصاپتیک صوصنگهدارنده
100mتکرارصپذیریصجحبجحگرص

mm 5.702 x 4.276 حسحسسطحص
pix 2592 x 1944 تفکیکصپذیری
mW 0.1 ~ 200 بحزهصت ان 
nm 400 ~ 1000 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش

CMOS ن عصحسگر
fps at Full Resolution 4ص≥ تف یربردارینرخص

USB 2.0 Type B رایحنخصایرابطص
bits 8 اندازهصگیریصهرصپیکسلدقت
mm 100 - 300 الحصلخصکحن ن صعدس 

m 10 جحبجحی رزول شن
cm 25 ط لصجحبجحی 
cm 50 حداکثرصط لصا ثرصن ری

ات فحصصالت ویژگ صهح

بعدییکجحبجحگریک،دوبعدینمحیخصستجدستگحهیکشحالM2BP-302لیزرپرت کیفیتاندازهصگیریاجم عخ
رالیزرشدهصی کحن نپرت نمحیخا صت اندکخب دهقدرتمتدیویتدوزت تنرمصاالزاروبرنحاخصپذیرجحبجحگرراهصاندازدقیق،

 حسبخارالیزرپرت کیفیتواگرای ،زاویخا حسبخصیضمنونم دهاندازهصگیریبحریکخ،کمرازا تلفال اصلدر
.ا صگیردقراراستفحدها ردلیزریاتحبعکیفیتتعیینوات فخصیحب درکمیتاین.نمحید

400

1000
𝑛𝑚

~ 𝐶𝑀𝑂𝑆 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

ادلM2اجم عخصاندازهصگیریصپحرااترصکیف 
(M2BP-302)

M2BP302



برگخصصات فحصصالت 

بحایلیمتر00 صط لبخا ت ردارجحبجحگریکدارایاجم عخاین
یکبخحلاتفبحکخاستایکرواتریکارتبخصیازجحبخصجحب قحبلیت
.تاسکردهتسهیلراجحبجحگرکتترلااکحنویتدوزت تنرمصاالزار
حنااککخاسترایحنخبخاتفلنیمخصهحدیحسگرسخدارایچیداحن

هردررابحزوبستخروزنخححلتارجع،ت انهمزاحندادهصیثبت
.ا صکتدالراهماکحن ا قعیت
(ایکرواتر10ارتبخصاز)جحبجحگربح یتکرارپذیریقحبلیتبخبحت جخ
.داردوج دنم نخیکبرایآزاحیشتکرارااکحن

www.ashabeam.com

mW 0.1 ~ 200 بحزهصت ان 
nm 400 ~ 1000 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش

- Photodiode ن عصحسگر
USB 2.0 رایحنخصایرابطص

mm 150 - 300 الحصلخصکحن ن صعدس 

m 10 جحبجحی رزول شن
cm 28 ط لصجحبجحی 
cm 50 حداکثرصط لصا ثرصن ری

ات فحصصالت ویژگ صهح

،دا صدهترخبح شدصبحالکترواغتحطیس اا اجحض ردرکخپدیدهصهحی اطحلعخصیبخغیرخط اپتیک
غیرخط پدیدهصهحیت لیدا جبا صت اندکخا صکتدتغییربح شدصتحبشاثردراحدهن ریخ اص.ا صپردازد

ن رشدنخ دکحن ن ودوال ت ن جذبتفریق،وجمعالرکحنست لیدبح ،ارتبخهحرا نیکصهحیت لیدجملخاز
بخروشاینبرتری.استاحدهغیرخط جذبوشکستضریبا حسبخصیبرایروش Z-Scanروش.ش د
.ا صبحشدآندادهصهحیت لیلواستفحدهدرسه لتودقتروشصهحسحیر

400

1000
𝑛𝑚

~ 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

(Z-scan)ضریبصشکستصوصجذبصغیرصخط اجم عخصاندازهصگیریص
(ZSS-101)ادلص



برگخصصات فحصصالت 

www.ashabeam.com

.تاسالرودیا جیکازشدهتقسیمدااتخصیبحپرت دوتداخلابتحیبرا رل -احیکلس نتداخلصستج
دوواردوتقسیمدوقسمتبخشکن-بحریکخیکازعب ربحهمدوسپرت یاستات صشکلدرکخهمحنط ر
وارددوبحرههمبرعم دآیتخصیدوازبحزتحببحپرت دوهر.ا صش دات صن ریراهاختالفبحا تلفاسیر

پدیدارنمحیشرویصصف خصیتداخل نقشصهحیوا صکتتدتداخلبحصهمب دنهمدوسبدلیلوشدهبحریکخصشکن
.ا صش ند

ا رل -چیداحنصتداخلصستجصاحیکلس ن
MIS-101ادلص



برگخصصات فحصصالت 

درکخرهمحنط .استالرودیا جیکازشدهتقسیمدااتخصیبحپرت دوتداخلابتحیبرزندر-احختداخلصستج
بح تلفااسیردوواردوتقسیمدوقسمتبخشکن-بحریکخیکازعب ربحهمدوسپرت یاستات صشکل

ایناز نیم،ا صش ددومبحریکخصشکنوارداولآیتخصیازبحزتحببحاولپرت ی.ا صش دات صن ریراهاختالف
حریکخصشکنبوارداولپرت یبرعم دآیتخصدومازبحزتحببحنیزدومپرت ی.ا صکتدعب ردیگرنیموبحزتحبپرت 

دودرعب ریوبحزتحب پرت یدوبرهمصنه نتیجخصیدر.ا صکتدعب ردیگرنیموبحزتحبپرت اینازنیم ،ا صش د
.ا صش ندپدیدارتداخل نقشصهحیبرهمعم دصف خصی

زندر-چیداحنصتداخلصستجصاحخ
MIS-201ادلص



یادوات اپتیکی و اپتومکانیک
Optics & Optomechanics



برگخصصات فحصصالت 
الیلترصجذب صت زیعصختث 

ات فحصصالت 

جهت( رینچگحل صهحی)عب رهحیدرصدبحاگتت ثحبتنگهدارندههمراهبخختث ت زیعجذب الیلتراجم عخ
ازراارئ ن راستقحدراجم عخاین.گرددا عرضخپژوهت وآا زش ن ریچیداحنصهحیدراستفحده
حسبخا ختث ت زیعالیلترهحیبرایاقحبلرابطخصیطبقن ریچگحل .دهدکحهشبحزتحبنخوجذبطریق

OD=log:ا صش د (1/T). استکمترعب ردرصداعت بخبیتترن ریچگحل.

نگهدارندهصابعحد
ثحبتصاگتت 

(mm)
بحزهصت انص

((w/cm2
چگحل ص
ن ری

بحزهصط لصا جص
(nm)

قطرصاؤثر
(mm)

قطرصالمحنصبدون
نگهدارنده

(mm)
)%(درصدص ادل

37х37  1 1 400  700 ∅ 8 ∅ 12.5 10 NDF100-8

37х37  1 2 400  700 ∅ 8 ∅ 12.5 1 NDF101-8

37х37  1 3 400  700 ∅ 8 ∅ 12.5 0.1 NDF102-8

37х37  1 4 400  700 ∅ 8 ∅ 12.5 0.01 NDF103-8

37х37  1 5 400  700 ∅ 6 ∅ 10 0.001 NDF104-6

37х37  1 6 400  700 ∅ 6 ∅ 10 0.0001 NDF105-6

37х37  1 7 400  700 ∅ 6 ∅ 10 0.00001 NDF106-6

37х37  1 2 400  700 ∅ 21.5 ∅ 25 10 NDF101M-21.5

37х37  1 3 400  700 ∅ 21.5 ∅ 25 1 NDF102M-21.5

37х37  1 4 400  700 ∅ 21.5 ∅ 25 0.1 NDF103M-21.5

37х37  1 5 400  700 ∅ 21.5 ∅ 25 0.01 NDF104M-21.5



برگخصصات فحصصالت 
ت زیعصختث بحزتحب صالیلترص

BM301-1010 BM101-1010 ادل

10 × 10 10 × 10 (mm)ابعحدصالمحنصبدونصنگهدارنده

1.1 ± 0.05 1 (mm)ض حاتص

آلیحژصچتدگحنخ کروم-آلیحژصنیکل جتسصپ ششص یخصنتحن صشدهص
(یکصسمت)

47х47 47х47  OM-1010نگهدارندهصثحبتصابعحد
(mm)

ات فحصصالت 

ا تلفب رهحیعدرصدبحکیتمحتیکیحاگتت ثحبتنگهدارندههمراهبخختث ت زیعبحزتحب الیلتراجم عخ
ارصارئ ن راستقحدراجم عخاین.گرددا عرضخپژوهت وآا زش ن ریچیداحنصهحیدراستفحدهجهت

: دا صشا حسبخختث ت زیعالیلترهحیرابطخصیطبقن ریچگحل .دهدکحهشجذبنخوبحزتحبطریقاز
OD=log (1/T). راسحسباتدرجاطالعحصکخش دت جخ.استکمترعب ردرصداعت بخبیتترن ریچگحل

فحوصاتاقداری،نم نخصهحسحیربرایاستامکناعداداینلذا.ا صبحشدنم نخیکبرایشدهانجحمستجش
بخنحن اتری000صو000ص،660، 52ص،450ص،405ا تلفط لصا جصهحیدربحزتحبوعب ردرصدستجش.بحشد

.استاجراقحبلهزیتخپرداختقبحلدراتتریدرخ است

1%3%



برگخصصات فحصصالت 
آیتخصهحیصاپتیک صت ت

BM-2230 BM-1010 ادل

22 × 30 10 × 10 (mm)ابعحدصالمحنصبدونصنگهدارنده

1.1 1.1 (mm)ض حاتص

نقره نقره جتسصپ ششص یخصنتحن صشدهص
(یکصسمت)

𝑅𝑎𝑣𝑔>80% 400−500 𝑛𝑚

𝑅𝑎𝑣𝑔>60% 500−800 𝑛𝑚
𝑅𝑎𝑣𝑔>90% 400−800 𝑛𝑚 بحزتحب

47х47 47х47  OM-1010نگهدارندهصثحبتصابعحد
(mm)

ات فحصصالت 

جهتثحبتنگهدارندههمراهبخارئ طیفا دودهصیبرایاتحسباتفحوصدوسحیزدراپتک ت تآیتخصهحی
براسحساتدرجاطالعحصکخش دت جخ.گرددا عرضخپژوهت وآا زش ن ریچیداحنصهحیدراستفحده
فحوصاتاقداری،نم نخصهحسحیربرایاستامکناعداداینلذا.ا صبحشدنم نخیکبرایشدهانجحمستجش
بخنحن اتری000صو000ص،660، 52ص،450ص،405ا تلفهحیط لصا جدربحزتحبدرصدستجش.بحشد

.استاجراقحبلهزیتخپرداختقبحلدراتتریدرخ است



برگخصصات فحصصالت 
آیتخصهحیصدوالحا 

DMS-1520-600 DML-1520-500 ادل

15 × 20 15 × 20 (mm)ابعحدصالمحنصبدونصنگهدارنده

1.1 1.1 (mm)ض حاتص

R=99% T>85% nm400-470دربحزتحب/ضریبصعب ر
درجخ45صدرصزاویخص

T>90% T>80% nm520-532بحزتحبصدرص/ضریبصعب ر
درجخ45صدرصزاویخص

T=90% R=99% nm630-660بحزتحبصدرص/ضریبصعب ر
درجخ45صدرصزاویخص

T=80% R>90% درص808nmبحزتحبصدرص/ضریبصعب ر
درجخ45صزاویخص

47х47 47х47 (mm)نگهدارندهصثحبتصابعحد

ات فحصصالت 

ن ریچیداحنصهحیدراستفحدهجهتثحبتنگهدارندههمراهبخشده یخصنتحن سطحیکبحدوالحا آیتخصهحی
بخقحدردارندهحشکنبحریکخاتحبخعملکردیکخآیتخصهحاین.گرددا عرضخپژوهت وآا زش 
دراثحلبرایا صت انهحآیتخایناز.هستتدات صط لصا جیکازبزرگتر/ک چکترپرت هحی عب ر/بحزتحب
ت لیدکهحرا نیوپمپپرت یتفکیکبخا صت انالمحناینکحربردهحیدیگراز.کرداستفحدهRGBلیزرت لید
نم نخیکبرایشدهانجحمستجشبراسحساتدرجاطالعحصکخش دت جخ.کرداشحرهلیزرهحدرشده

حزتحببوعب ردرصدستجش.بحشداتفحوصاقداری،نم نخصهحسحیربرایاستامکناعداداینلذا.ا صبحشد
پرداختقبحلدراتتریدرخ استبخنحن اتری000صو000ص،660، 52ص،450ص،405ا تلفط لصا جصهحیدر

.استاجراقحبلهزیتخ

500nm600nm



برگخصصات فحصصالت 
آیتخصصدوالحا صقرازصوصاحدونصقراز

DML-20-IR ادل

20 (mm)المحنصبدونصنگهدارندهقطرص

2 (mm)ض حاتص

T≤1% نحن اترصت تصزاویخص650درصضریبصعب ر
درجخ90

> 98% نحن اترصت تص650بحزتحبصدرصضریب
درجخ45صزاویخص

> 95% نحن اترصت تصزاویخص900صدرصضریبصعب ر
درجخ45ص

47х47х45 (mm)نگهدارندهصکیتمحتیکصابعحد

ات فحصصالت 

احنصهحیچیددراستفحدهجهتکیتمحتیکنگهدارندههمراهبخشده یخصنتحن سطحیکبحدوالحا آیتخصهحی
خبقحدردارندهحشکنبحریکخاتحبخعملکردیکخآیتخصهحاین.گرددا عرضخپژوهت وآا زش ن ری
بخاثحلبرایا صت انالمحنایناز.هستتدات صط لصا جیکازبزرگتر/ک چکترپرت هحی عب ر/بحزتحب
حسبراساتدرجاطالعحصکخش دت جخ.کرداشحرهلیزرهحدرشدهت لیدهحرا نیکوپمپپرت یتفکیک
فحوصاتاقداری،نم نخصهحسحیربرایاستامکناعداداینلذا.ا صبحشدنم نخیکبرایشدهانجحمستجش
بخنحن اتری000صو000ص،660، 52ص،450ص،405ا تلفط لصا جصهحیدربحزتحبوعب ردرصدستجش.بحشد

.استاجراقحبلهزیتخپرداختقبحلدراتتریدرخ است

1064nm



برگخصصات فحصصالت 
بحریکخصشکنصهح

BS-2015 BS-3035 ادل

20 × 15 30 × 35 (mm)ابعحدصالمحنصبدونصنگهدارنده

1.1 1.1 (mm)ض حاتص

400  700 400  700 (nm)ا دودهصط لصا ج ص

٪45صعب ر
٪55بحزتحبص

٪50صعب ر
٪50صبحزتحبص نحن اتر 52صنسبتصتقسیمصپرت صصدرص

OM-1520 47х47 OM-30 47х47 (mm)نگهدارندهصثحبتصابعحد

ات فحصصالت 

ثحبتدارندهنگههمراهبخ(استضدبحزتحب یخصنتحن دارایسطحیک)شدهنتحن  یخدوسطحبحریکخصشکن
پرت تقسیمبخقحدرشکنصهحبحریکخ.گرددا عرضخپژوهت وآا زش ن ریچیداحنصهحیدراستفحدهجهت

اطالعحصکخش دت جخ.دارندن ریچیداحنصهحیدرزیحدیکحربردهحیوا صبحشتدات صنسبتصهحیبخ
، نخصهحنمسحیربرایاستامکناعداداینلذا.ا صبحشدنم نخیکبرایشدهانجحمستجشبراسحساتدرج
و000ص،660، 52ص،450ص،405ا تلفهحیط لصا جدربحزتحبوعب ردرصدستجش.بحشداتفحوصاقداری

.استاجراقحبلهزیتخپرداختقبحلدراتتریدرخ استبخنحن اتری000ص

. دتیغخصبحریکخصشکنصرویصنگهدارندهصثحبتصارائخصا صش
.ستنگهدارندهصکیتمحتیکصبخصص رصصاجزاصقحبلصسفحرشصا



برگخصصات فحصصالت 
الیلترصایحنصگذر

BPF100M-532 ادل

mm ∅ قطرصالمحنصبدونصنگهدارندهص 15

mm ∅ 13.5 قطرصا ثر

mm 2.1 ض حات

nm ط لصا جصارکزی 532±30

شیشه میان گذر جتسصالمحن

mm نگهدارندهصثحبتصاگتت  37×37

ات فحصصالت 

ن ریچیداحنصهحیدراستفحدهجهتاگتت ثحبتنگهدارندههمراهبخنحن اتری 52صایحنصگذرالیلتراجم عخ
حذفونحن اتری 52صارکزیط لصا جبحپرت هحیعب ربخقحدراجم عخاین.ا صگرددعرضخپژوهت وآا زش 

درشدهت لیدقرازاحدونطیفحذفجهتاثحلبرایا صت اناجم عخایناز.ا صبحشدط لصا جصهحسحیر
یکبرایشدهانجحمستجشبراسحساتدرجاطالعحصکخش دت جخ.کرداستفحده(Nd:YAG)سبزلیزرهحی
در رعبدرصدستجش.بحشداتفحوصاقداری،نم نخصهحسحیربرایاستامکناعداداینلذا.ا صبحشدنم نخ

هزیتخپرداختقبحلدراتتریدرخ استبخنحن اتری000صو000ص،660، 52ص،450ص،405ا تلفط لصا جصهحی
.استاجراقحبل



برگخصصات فحصصالت 
لتزصیکصایتچ 

عدس صا دب عدس صا دب دوصک ژ دوصک ژ ک ژ-ت تص ک ژ-ت ت ک ژ-ت ت ک ژ-ت ت ادل

1000 500 300 250 200 150 100 80 الحصلخصکحن ن ص
(mm)

ات فحصصالت 

وبح ت عتدرآشح،ت سطشدهارائخلتزهح.استلیزریون ریهحیآزاحیتگحهتمحا اولیخنیحزاپتیک لتزهحی
پیتکشت رکپژوهتگرانبخایحرالخواقتفحدیکیفیتدوبحوب دهکیتمحتیکیحثحبتنگهدارندههمراهبخ
.ش دا 



برگخصصات فحصصالت 
FCنگهدارندهصیصکحنکت رصالیبرصن ریص

ویژگ صهح

بخ.استیت اهمبحبسیحرابزارن ریالیبرنگهدارندهاپتیک ،هحیچیتشبخن ریالیبرهحیاالزارهاالزودنبرای
نم نخبخارتقحااکحنوFCاتفحلبحن ریالیبرکحنکت رنگهدارندهن ری،الیبررویبیتترعملآزادیاتظ ر

.استشدهارائخوت لیدکیتمحتیک

ااکحنصاستفحدهصدرصدوصن عصثحبتصوصکیتمحتیک
بحصالرولصاستحنداردصوصبدونصلرزشFCااکحنصاستفحدهصبحصان اعصالیبرهحیص

ااکحنصاستفحدهصبخصعت انصایزچخصک چکصاپتیک 
ااکحنصسفحرشصبخصهمراهصان اعصالیبرهحیصاپتیک صوصا حبرات 

UPCوصAPC،صPCقحبلیتصاتفحلصبخصالیبرهحیص
سحدهصسحزیصوصاحن رصالراوانصدرصک پلصن رصلیزرصبخصالیبر

ااکحنصتثبیتصوصقفلصکردنصکیتمحتیک



برگخصصات فحصصالت 
(ادیدوصدرجخصآزص)نگهدارندهصیصکیتمحتیکصبحصپیچصدقیقص

لتز،ان اعبرایاتحسبآزادیدرجخدوبحایلیمتر20ازکمترسحیزبحاپتیک ادواصان اعکیتمحتیکنگهدارنده
آیتخوعدس 
.استاتحسباپتیک دقیقچیداحنصهحیبرایایلیمتر،0.2گحمبحا ف لاینپیچصهحی



برگخصصات فحصصالت 
الیلترصت زیعصطبیع 

ات فحصصالت 

رارن شدصیکت اختص رصبخارئ طیفدرکخاستاپتیک الیلترهحیازن ع ND-Filterیحختث الیلتر
این.دهصاندشت لیدوطراح اپتیک دقیقکحربردهحیبرایآشحپرت نمحیخشرکتالیلترهحی.ا صکتدتضعیف
ازعدادتهرکخا صدهتدکحربرانبخراقحبلیتاینوا صگردندعرضخضدخشآل ایتی ا الریمیکدرالیلترهح
برایکخاستC-Mountالیلترهحایناتفحلن ع.ببتدندیکدیگررویاستنیحزکخرااتحبخالیلترهحیان اع

اتحسباپتیک پروالحیلصاترهحییحوتلسک پصهحبستخ،اداروایکروسک پدوربینصهحیاکثررویاستفحده
لیزریوک اپتیچیداحنصهحیدرراالیلتراینازاستفحدهااکحناحصاتک آبکحریبحالیلتراینبدنخ.ا صبحشد
.نم دهاستفحدایتچیکه لدرهحیازا صت اناپتیک چیداحنصهحیدرالیلتراینازاستفحدهبرای.ا صآوردالرآهم

ND251-CMount ND102-CMount ادل

∅ 15 ∅ 15 (mm)سطحصورودی

OD2.4 OD3 الیلترصت زیعصطبیع 

400  1000 400  1000 (nm)بحزهصط لصا ج



برگخصصات فحصصالت 
ایزچخصاپتیک 

ات فحصصالت 

یزا.ا صش داستفحدهصحفسطحیکرویچیداحنیکن ریالمحنصهحیقراردادنبرایاپتیک ایزچخصهحیاز
یزچخصهحیات لیدقحبلیتآشحشرکت.استآسحنحملقحبلیتدارایالردبخات فرطراح بحآشحاپتیک 
.دارداتتریدرخ استبخبتحراا تلفتراکمصهحیوض حاتجتس،ابعحد،دراپتیک 

AB-6030-15 ادل

cm 30×60 ابعحد

mm 15 ض حات

آلومینیوم آلیاژی آندایز شده جتس

M6پیچ های  ابعحدصس راخ

mm 25 تراکم



خدمات
Services



برگخصصات فحصصالت 
خداحصصاندازهصگیریصت انصاتحبعصن ری

دلیلبخزاحنط لدرهحآنت انکخهستتدت قیقحت اراکزوهحآزاحیتگحهدرپرکحربردابزارین ری،اتحبع
ت انل،سحدریکبحرحداقلش دا ت صیخنتیجخدر.ش دا تغییردست  شع االسحیروا یط ع اال
بحآشحپرت نمحیخشرکت.ش ندگیریاندازه(پزشک لیزرهحیاحنتدحسحسکحربردهحیبرایویژهبخ)اتحبعاین

.استنحن واص1دقتبحت انکمن ریاتحبعت انگیریاندازهبخقحدراتت عهحیت انصستجداشتندراختیحر
ب اتحسدقتبحنیزراکیل واصیارتبخاز(پحلس وپی ستخ)پرت انلیزرهحیت انت اندا همچتین

.کتداندازهصگیری

10 ~ 
3000W

10 ~ 
1000w

1 ~ 100w 0.1 ~ 10 w
0.1 ~ 500 

mw
0.001 

~100 mW
اپتیک صبحزهصت انص

±10 ±10 ±10 ±10 ±5 ±5 (%)خطحیصاندازهصگیریص

1 w 1 w 0.1 W 0.01 w 0.01 mW 1 µW تفکیکصپذیری

0.2  20 0.2  20 0.2  20 0.2  20 350-1100 350-1100 (m)ط لصا ج صبحزه

Ø45 Ø40 Ø20 Ø15 9x9 9x9 (mm)سطحصورودیص

ان
صت 
ش

تج
س

ات فحصصالت 



برگخصصات فحصصالت 

پرت اندازهصگیریصابعحدص
(طبقصسفحرش)سخصبعدیصااکحنصادلسحزیص

ارائخصنم دارصت زیعصشدص
(طبقصسفحرش)(صابعحدصوصا تفحصصارکز)زاحن صارائخصگرافصپحیداریص

www.ashabeam.com

mm 5.702 x 4.276 حسحسسطحص
pix 2592 x 1944 تفکیکصپذیری
µm 2.2 x 2.2 پیکسلصهحابعحد
mW 0.1 ~ 200 بحزهصت ان 
nm 400 ~ 1000 %10ازصبحزهصحسحسیِتصبیش
fps at Full Resolution 7ص≥ تف یربردارینرخص
bits 8 اندازهصگیریصهرصپیکسلدقت

ات فحصصالت ویژگ صهح

ازاستفحدهبححآششرکت.بحشدا آشحپرت نمحیخشرکتخداحصازدیگریک لیزریپرت یپروالحیلگیریاندازه
پرت زاحن یداریپحگرافشدص،ت زیعنم داروپرت ابعحداندازهصگیریبرعالوها صت اندرایحنخبخاتفلنمحیخصستج

اتحبعزاوسیع گسترهصیستجشااکحننمحیخصستجصهح،اندازهصگیریبح یدقتبخبحت جخ.کتدگزارشنیزرا
.داردوج دلیزری

400

1000
𝑛𝑚

~ 𝐶𝑀𝑂𝑆
1.6𝑚𝑠 𝑡𝑜

6𝑠

∫

خداحصصاندازهصگیریصپروالحیلصلیزر



برگخصصات فحصصالت 

درصد±ص5اندازهصگیریصضریبصعب رصوصبحزتحبصبحصخطحیصکمترصازص
ارائخصگزارشصآزا ن

هحبیتیتخصت انصوصط لصا جصلیزرصویژگ صهح

،صحلیبرهکهاجم عهخصحسهگرهحیصنه ریصوصشرکتصنمحیخصپرت صآشح،صبحصدرصاختیحرصداشتنصاتهحبعص
ههح،صخصشهکنآیتهخصهح،صبحریک:صگیریصضریبصعب رصوصبحزتحبصادواصصاپتیکه صاحنتهدت انحی صاندازه

،ص450ص،ص405ههحیصصاه جآیتخصهحیصدوالحا ،صانه اعصالیلترههحصوصسهحیرصادواصصاپتیکه صراصدرصطه ل
.نحن اترصدارد1050وص900ص،000ص،ص000ص،ص660،ص 52ص

خداحصصاندازهصگیریصضریبصعب رصوصبحزتحبصادواصصاپتیک 

(nm)طول موج  (mW)بیشینه توان

405 50

450 1000

532 20

660 50

780 50

808 500

980 500

1050 500



آغحزصبخصکحرصشرکت
بحصهدفصطراح صوصت لیدصاینصابزارهحصوصدیگرصتجهیزاص

 ردنیحزصاپت الکترونیک صوصاپت اکحنیک ِصبرنحاخصپذیرصا
م دصجحاعخصعلم صوصصتعت صکت ر،صالعحلیتصخ دصراصآغحزصن
تصوصبحصبهرهصاتدیصازصت انصوصدانشصداخل صت انستخصاس

طیفصگستردهصایصازصاینصتجهیزاصصراصطراح صوصت لیدص
.نمحید

1394

1396
هحاجم عخ

بستخصهحیا ف  ص،بررس روندتسهیلبرای
اینردضروریوپرکحربردترکیبصهحیشحالپیتتهحدی

گردیاز.استشدهارائخاجم عخیکص رصبخدستخ
خبا صت اندستخاینا ف  صازانت حبازیتصهحی
اجزاءسحزگحرینیزواجم عخصهحاینب دناقتفحدی
.نم داشحرهیکدیگربحاجم عخ

کحلیبراسی ن
تجهیزاصکحرکردص تدرگزارهتأثیرگذارترینکخآنجحی از

رایبااکحنایناست،آنصهحب دنپذیرک کوکحلیبرهاندازهصگیری،
سی نصهحیکحلیبراانجحمجهتبت انتدتحاستگتتخالراهماتتریحن
.نمحیتداقدامدورهصای 1395

1398 لیزریاتحبعپحرااترهحیپحیشوکیفیتصستج 
لیدت وا ف  صازشمحریروزرسحن بخوارتقح

لیزرن ریاتحبعترینکیفیتبحوپحیدارترین
ت ان پحیداریبحادچتدوادتکنیمخصهحدی

یکازبهترا ج ط لثبحصودرصددهمیک
ف کیپحرااتراندازهصگیریاجم عخونحن اتردهم
M2

1397

لیزردی دپحیدارسحزی
اسحس چحلشصهحیاولینجزءلیزرهحدی دراهصاندازیوکتترل

وراهصاندازاجم عخسحختبح.ا صبحشدکحرآادابزاراینبکحرگیری
برایرالیزرنیحزا ردا یط شرایطدی دی،لیزرهحیپحیدارسحز
حربرکاختیحردرراداحوجریحنکتترلوالراهمبح پحیداریبحکحرکرد

.گذاشتخصایم

1399

کحربردهحوالعحلیتح زهگسترش
 لیدتوطراح بخاقداملیزر،ح زهدرآادهبدستدانشوتجربخبح

حیبراللیزرهحیاپت اکحنیک،قطعحص،ا یط ن رستجشحسگرهحی
.شدلیزربرابتت سرعتوط لستجشابزارهحیوک پل

1400 لیزرکحربردت سعخ
یزنوپحیدارن ریاتحبعقرارداشتنبخت جخبح

صا ف  سبددردقیقاندازهصگیریتجهیزاص
برابتت ستجشزایتخصهحیدرورودشرکت،

خجملاز.گرالتقرارشرکتکحردست ردرلیزر
صستجض حاتبخا صت انیحالتخت سعخا ف  ص

.نم داشحرهلیزریالحصلخصستجو



،صطبقخصچهحرم1خیحبحنصس صوصهفتم،صپالکص،ص(ا ست ال )اکبریصی سفصآبحد،صخیحبحنصتهران،:نتحن 

021-88214641:صتلفنصتمحس

وطراح هدفبح1394سحلدرآشحپرت نمحیخدانشصبتیحنشرکت
رنحاخصپذیرباپت اکحنیک ِصواپت الکترونیک تجهیزاصوابزارهحت لید

بحونم دآغحزراخ دالعحلیتکت ر،صتعت وعلم جحاعخا ردنیحز
ازصایگستردهطیفاستت انستخداخل دانشوت انازبهرهصاتدی

دررهگزاتأثیرگذارترینکخآنجحی از.نمحیدطراح راتجهیزاصاین
آنصهحنب دپذیرک کوکحلیبرهاندازهصگیری،تجهیزاصکحرکردص ت
جهتدبت انتتحاستگتتخالراهماتتریحنبرایااکحنایناست،
.نمحیتداقدامدورهصایکحلیبراسی نصهحیانجحم

@AshaBeam


